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Éves beszámoló 2012

Megvalósult programok
– 2012 március 9-11 között Szegváron közösségépítő kurzust tartottak munkatársaink. Aminek hatására több ön-

szerveződő csoport indult el Szegváron, ill, a környező településeken.
– Március 16-án az alapítvány munkáját segítő önkéntesek számára képzést szerveztünk.
– Március 29-én  munkatársaink iskolai felkérésre egész napos programot tartottak diákoknak.
– Május 18-20. között munkatársaink helyi közösségi szerveződés meghívására Fülöp kurzust tartottak Békéscsa-

bán.
– Június 29- július 1. között munkatársaink Fülöp kurzust tartottak Szegeden. A kurzus egyben munkatársi képzés  

is volt.
– Ebben az évben egy nagy projekt szervezésén dolgoztunk. Szeptember 15-én egy 2500 embert megmozgató or-

szágos szintű találkozót szerveztünk a budapesti   IMMÁNUEL Életünk Krisztus Alapítvánnyal együttműköd-
ve. A projekt előkészítésén jelenleg 15 önkéntesünk dolgozott. A lebonyolításhoz pedig további önkéntes segítő-
ket toborztunk. Ez az előkészület  a legtöbb emberi erőforrásunkat felemésztette.

– Szeptember 16-án a közösségeket vezetők számára (70 fő) szerveztünk egy napos továbbképzést. 
– November 2-4 között a önkénteseink munkatársi találkozón és képzésen vettek részt a Szent András Evangelizá-

ciós Alapítvány szervezésében.
– Minden hónap első péntekén mindig más közösség szervezésében közösségépítő találkozók voltak.
– Minden hónapban egy alkalommal a szegedi közösségek vezetői megbeszélést tartottak az épp aktuális szerve -

zési kérdésekről.

Projektek
– Az elmúlt évben munkánk során több más szervezettel együtt működtünk. Kapcsolatban állunk 

• A mindszenti és szegvári plébániával, ahol munkánk során folytatódott a közösségi kezdeményezés helyi ön-
kéntesekből. Ide is évente visszahívják alapítványunk önkéntes munkatársait további képzések megtartásá-
ra.

• Szent András Evangelizációs Alapítvánnyal, akik fontos szerepet vállalnak munkatársaink képzésében, fej-
lesztésében, hogy az alapítványunk munkáját még jobban és hatékonyabban tudják végezni. Szükség esetén 
új tematikájú programok első megszervezésénél segítséget nyújtanak számunkra tapasztalt emberek szemé-
lyében.

Szeged, 2013. január 22.

Bata Erika, kuratóriumi elnök
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